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Associação de Magistrados lança
prêmio Patrícia Acioli
Inscrições vão até 16 de setembro, e tema é Direitos Humanos e Cidadania

Como forma de homenagear Patrícia Acioli, morta por policiais militares em Niterói, em 2011, a Associação
dos dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro (Amaerj) lançou ontem a sexta edição do prêmio que leva o
nome da juíza. Com inscrições abertas até o dia 16 de setembro, o VI Prêmio Patrícia Acioli de Direitos
Humanos pretende prestigiar iniciativas de todo o país que contribuam para a sociedade. Sob o tema “Direitos
Humanos e Cidadania”, os trabalhos serão divididos em quatro categorias: reportagens jornalísticas, trabalhos
dos magistrados, práticas humanísticas e trabalho acadêmico.

PRÊMIOS DE ATÉ R$ 15 MIL Serão selecionados por um júri formado por especialistas cinco finalistas para
cada categoria. Em trabalhos dos magistrados, os três primeiros colocados receberão um troféu. Nas outras
três categorias, de acordo com a Amaerj, o primeiro colocado em cada área receberá R$ 15 mil. O prêmio para
o segundo lugar será de R$ 10 mil, e para o terceiro, de R$ 5 mil. Os três primeiros ganharão também um
troféu, sendo que os demais finalistas receberão Menção Honrosa. Ainda será homenageada uma
personalidade com notável atuação na área de direitos humanos e cidadania com o Troféu Hors-Concours.

A cerimônia de premiação será no dia 6 de novembro, no Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Rio. As
inscrições podem ser feitas pelo site www.amaerj.org.br/premio. O prêmio tem como parceiros a Caixa
Econômica Federal, a Multiplan, a Confederação Nacional do Comércio (CNC) e a Associação dos Notários e
Registradores do Brasil-RJ. São apoiadores o Tribunal de Justiça do Rio e a Escola da Magistratura.

JUÍZA INVESTIGAVA PMS O prêmio foi criado em 2012. Um ano antes, Patrícia Acioli, que era juíza da 4ª
Vara Criminal de São Gonçalo, foi morta quando chegava em casa, em Piratininga, bairro de Niterói. O crime
aconteceu na noite do dia 11 de agosto. A juíza, que foi atingida por 21 tiros, atuava em processos contra o
crime organizado e corrupção policial. Ela investigava a participação de PMs em milícias e grupos de
extermínio.

Em junho deste ano, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o pedido de liberdade
do policial militar Junior Cezar de Medeiros, condenado a 22 anos e seis meses de prisão por envolvimento no
assassinato da juíza. Dias antes, a presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, negou pedido de transferência
para o Rio feito pela defesa de outro PM envolvido: Cláudio Luiz Silva de Oliveira, ex-comandante do 7º BPM
(São Gonçalo), condenado a 36 anos prisão e, atualmente, no presídio federal de Mossoró, no Rio Grande do
Norte.
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